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1. Recomendações de segurança
Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção as presentes instruções de utilização. Esta apresenta
informações relativas ao fornecimento, manutenção e reprocessamento do aparelho.

1.1. Utilização
•

Use em ambientes fechados ou ao ar livre

•

O aparelho foi desenvolvido para a medição e a regulação da pressão e da temperatura em equipamentos de
refrigeração fixos ou móveis. Não deverá ser utilizado para qualquer outra finalidade.

•

Os aparelhos são concebidos, fabricados e vendidos exclusivamente por especialistas com formação e qualificação no
domínio profissional do AVACR. É necessária uma formação adequada par garantir uma utilização sem risco dessas
ferramentas. A Sauermann não pode ser responsabilizada por qualquer acidente durante a sua utilização.

•

Em caso de uso inadequado, pode ocorrer vazamento de gases e ser perigoso para o usuário ou para o ambiente.
Utilizar o aparelho dentro dos limite das condições descritas nestas instruções de utilização. Caso contrário, a proteção
assegurada pelo aparelho não é garantida.

•

Durante a instalação do aparelho, a segurança de todo o sistema que integra o aparelho é da responsabilidade do
instalador do sistema.

•

Apenas devem ser utilizados os acessórios fornecidos com o aparelho ou disponíveis como opção.

•

Pressão de serviço máxima : 60 bar

•

Não utilizar o aparelho se este estiver danificado ou funcionar de modo anormal. Inspecionar o aparelho antes de
qualquer utilização. Em caso de dúvida, contactar o SAV da Sauermann.

•

Usar sempre óculos de proteção e luvas durante a utilização do manômetro par proteger os olhos e a pele durante a
manipulação de gases refrigerantes. Os vapores de gases refrigerantes que escapam poderão apresentar um risco de
gelo. Não dirigir os vapores de gás refrigerantes em direção à pele.

1.2. Advertência
•

Não permitir pressões superiores aos limites do aparelho: consultar as especificações técnicas descritas nestas instruções
de utilização.

•

Nunca utilizar um gás refrigerante que não faça parte da lista do menu Refrigerantes a aplicar. Diversos gases
refrigerantes foram excluídos por razões de segurança. A utilização de outros gases não aprovados pode danificar o
aparelho.

•

A base de dados de gases refrigerantes a aplicar inclui gases refrigerantes classificados como inflamáveis. Se estes gases
forem selecionados, o operador deverá ter obrigatoriamente uma qualificação ou formação complementar. Consultar as
autoridade legais competentes e respeitar integralmente as suas indicações.

•

O aparelho não deve ser exposto à chuva ou utilizado em ambientes húmidos.

•

Não utilizar o aparelho nas proximidades de gás explosivo, vapor ou poeira.

•

O dispositivo não deve ser usado em zonas ATEX de acordo com os padrões aplicáveis.

•

Em caso algum o aparelho deve ser usado como regulador de pressão, especialmente em caso de utilização de azoto N 2.

•

O aparelho não deve ser utilizado com o gás refrigerante amoníaco (NH 3 / R717).

•

Não utilizar o aparelho em sistemas que contenham colmatagens de vazamentos químicos. Estas colmatagens de
vazamentos podem introduzir-se e endurecer no interior do aparelho, provocando danos permanentes.

Recomendações de segurança
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•

Não efetuar medidas de contacto nas partes não isoladas ou sob tensão.

•

Não armazenar o aparelho com solventes. Não utilizar dessecantes.

•

O aparelho não contém qualquer peça interna reparável pelo utilizador. Não abrir o aparelho. Efetuar a sua manutenção
apenas na Sauermann.

•

Em caso de queda do aparelho ou outro incidente similar, as tubagens para refrigerantes podem partir. As válvulas de
corte também podem ser danificadas e fazer com que os danos no interior do aparelho não possam ser identificados do
exterior. As tubagens para refrigerantes deverão, desse modo, ser substituídas de cada vez que o aparelho caia ou seja
sujeito a outra solicitação mecânica similar. Enviar o aparelho ao SAV da Sauermann para uma verificação técnica e para
salvaguardar a sua própria segurança.

•

Este aparelho permite ligar diversas entradas, incluindo elétricas e mecânicas. Deverá ser adotado um especial cuidado
para evitar qualquer risco de choque elétrico. Não utilizar o aparelho se não estiver em condições de identificar falhas
elétricas.

1.3. Proteção do ambiente
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•

Os gases refrigerantes podem prejudicar o ambiente. Aplicar os regulamentos ambientais em vigor.

•

Enviar o produto, no final do seu prazo de utilização, para um centro de recolha diferente dos componentes elétricos e
eletrónicos (conforme as disposições locais) ou remeta-o à Sauermann para um tratamento que respeite o ambiente.

Recomendações de segurança

2. Presentação
Estas instruções explicam o funcionamento da aplicação Si-Manifold com os manômetroes Si-RM3 e Si-RM13 e com o
vacuómetro Si-RV3.

2.1. Requisitos mínimos

Para poder operar com esses dispositivos, bem como para poder usar o aplicativo, você deve garantir que tenha os
seguintes requisitos mínimos:
• Adroid v4.4 (no caso de usar celulares ou tablets Android ®)
• iOS 8.0 (no caso de usar celulares o tablets Apple®)
• BLE 4.0

2.2. Modos de funcionamento

O manômetro indica as pressões altas e baixas de funcionamento, assim como as temperaturas de uma instalação
frigorífica. Permite também as operações de reparação e de correção no circuito fluídíco da instalação.
Conforme o tipo de sonda utilizada, é necessário selecionar o modo de funcionamento na aplicação. Estes modos de
funcionamento são:
• Modo Manômetro que é utilizado com o Si-RM3, Si-RM13 e as pinças de temperatura
• Modo Vacuómetro que é utilizado com o Si-RV3, o Si-RM3 baixa pressão e o Si-RM13 baixa pressão
• Modo Estanquidade que é utilizado com o Si-RM3 alta pressão e o Si-RM13 alta pressão
➢ Tocar em

, ou

em

para aceder ao modo desejado.

Modo Vacuómetro

Modo Coletor

2.3. Descrição dos ecrãs

Modo Estanquidade

2.3.1. Ecrãs Manômetro
Em modo Manômetro, o ecrã será diferente conforme a orientação do smartphone ou do tablet.










1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Permite efetuar uma captura de ecrã
Permite criar um relatório e exportá-lo
Permite aceder ao parâmetros de configuração da aplicação
Nome do gás, permite aceder à listas dos gases
Permite apresentar as diferentes visualizações: gráfica ou tabela
Permite registar, realizar uma pausa e parar uma campanha
Parâmetros medidos ou calculados sonda baixa pressão
Parâmetros medidos ou calculados sonda alta pressão
Permite aceder aos modos de medição e aos backups


Modo retrato
Presentação
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1. Nível de receção de conexão sem fio e nível de bateria
2. Permite fazer um auto-zeramento e aceder às informações da
sonda conectada

Modo paisagem
2.3.2. Ecrãs Vacuómetro
Com a sonda vacuómetro Si-RV3 :












1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Permite efetuar uma captura de ecrã
Permite criar um relatório e exportá-lo
Permite aceder ao parâmetros de configuração da aplicação
Permite apresentar as diferentes visualizações: gráfica ou tabela
Nível de receção de conexão sem fio e nível de bateria

Permite registar, realizar uma pausa e parar uma campanha
Permite aceder às informações sobre a sonda ligada
Medidas da sonda vacuómetro
Valores fixos
Permite aceder aos modos de medição e aos backups

Modo retrato

Modo paisagem
Com a sonde Si-RM3 baixa pressão:


1. Permite fazer um auto-zeramento e
aceder às informações da sonda
conectada

Modo paisagem

Modo retrato
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2.3.3. Ecrãs Estanquidade









1.
2.
3.
4.
5.
6.

Permite efetuar uma captura de ecrã
Permite criar um relatório e exportá-lo
Permite aceder ao parâmetros de configuração da aplicação
Permite apresentar as diferentes visualizações: gráfica ou tabela
Nível de receção de conexão sem fio e nível de bateria

Permite registar, realizar uma pausa e parar uma campanha

7. Permite fazer um auto-zeramento e aceder às informações da sonda conectada

8. Medidas da sonda de pressão
9. Permite aceder aos modos de medição e aos backups

Modo retrato

Modo paisagem

Presentação
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3. Caraterísticas técnicas
3.1. Si-RM3 / Si-RM13
Pressão
Válvulas de medição de pressão
Intervalo de medição
Exatidão sob pressão*
Unidades disponíveis
Resolução
Sobrecarga
Pressão de explosão
Temperatura de utilização
Temperatura de armazenamento
Temperatura
Número de sondas
Sensores de temperatura
Gama de temperatura do sensor**
Precisão na temperatura*
Temperatura de utilização máxima
Unidades disponíveis
Resolução
Diâmetro das condutas
Cabo
Temperatura de utilização
Temperatura de armazenamento

2 válvulas
De -1 a 60 bar
±0,5% de toda a escala
psi, MPa, kPa, bar, foot of head
0,1 psi, 0,001 MPa, 1 kPa, 0,01 bar, 1 foot of head
65 bar
150 bar
De -20 a 50 °C
De -20 a 60 °C
2 sondas de pinças
Sensores CTN elevada precisão
De -40 a 150 °C
±1.3 °C**
Maxilas: 150 °C / Cabo: 105 °C/ Empunhadura: 90ºC
°C, °F, K
0.1 °C, 0.1 °F, 0.1 K
De 6 a 42 mm
Comprimento 2 m com tomada Jack reforçada
3 pontos, Ø 3.2 mm, em PVC, temperatura máx. 105 ºC
De -20 a 50 °C
De -20 a 60 °C

Aparelho
Condições ambientais de utilização

Higrometria: em situação de não condensação (<80%HR)
Altitude máxima: 2000 m
Gases não corrosivos e não combustíveis
Autonomia
250 h (para uma medição todos os segundos a 20 °C)
Conexão sem fio
BLE 4.2 Classe 1
Alcance da conexão sem fio
Até 30 m (em função da força do sinal do tablet ou do
smartphone)
Sobreaquecimento e sub-arrefecimento Calculados automaticamente pela aplicação Manifold
Base de dados dos gases refrigerantes 126 gases refrigerantes
Produtos mesuráveis CFC, HFC, HCFC, N2, CO2,H2O

Conexões
Diretivas europeias

À instalação: ¼’’ FFL fêmea com depressor Schrader®
À mangueira: ¼’’ MFL macho com válvula Schrader®
2011/65/UE RoHS II; 2012/19/UE DEEE; 2014/30/UE CEM;
2014/53/UE RED

* A precisão dos valores apresentada neste documento é estabelecida nas condições de laboratórios. Será mantida sob reserva de serem aplicadas as compensações de calibração ou de
serem criadas condições idênticas.
**A temperatura diz respeito à faixa de operação dos sensores, não use a alça ou cabos fora da temperatura indicada.
*** A precisão dos valores de temperatura é dada para a gama de medição de -20 a 80 °C.
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3.2. Si-RV3
Vacuómetro
Válvula de medição e de evacuação
Gama de medição
Precisão manométrica*
Unidades disponíveis
Resolução

Sobrecarga
Pressão de explosão
Temperatura de utilização
Temperatura de armazenamento

Aparelho
Condições ambientais de utilização
Autonomia
Conexão sem fio
Alcance da conexão sem fio
Conexões
Diretivas europeias

2 válvulas
De 5 a 25 000 mícrones
±10 % do valor medido ±10 mícrones**
mícron, Pa, hPa, mbar, Torr, mmHg, inHg, inH2O
1 mícron de 0 a 1000 mícrones
10 mícrones de 1000 a 2000 mícrones
100 mícrones de 2000 a 10 000 mícrones
500 mícrones de 10 000 a 25 000 mícrones
10 bar
27.5 bar
De -10 à 50 °C
De -20 à 60 °C
Higrometria: em situação de não condensação (<80%HR)
Altitude máxima: 2000 m
Gases não corrosivos e não combustíveis
250 h (para uma medição todos os três segundos a 20 °C)
BLE 4.2 Classe 1
Até 30 m (em função da força do sinal do tablet ou do
smartphone)
À instalação: ¼’’ FFL fêmea com adaptador Schrader ®
À mangueira: ¼’’ MFL macho com válvula Schrader®
2011/65/UE RoHS II ; 2012/19/UE DEEE ; 2014/30/UE CEM ;
2014/53/UE RED

* A precisão dos valores apresentada neste documento é estabelecida nas condições de laboratórios. Será mantida sob reserva de serem aplicadas as compensações de calibração ou de
serem criadas condições idênticas.
** A precisão dos valores de pressão é dada para a gama de medição de 100 a 2000 mícrones.

Caraterísticas técnicas
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4. Descrição dos aparelhos
4.1. Si-RM3








1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conector ¼’’ FFL fêmea com depressor Schrader®
Etiqueta de identificação (ver mais abaixo)
Conector ¼’’ MFL macho com válvula Schrader ®
Tampão de bloqueio
Entrada para sonda de temperatura de pinças
LED de funcionamento
Botão On/Off

Exemplo de etiqueta



4.2. Si-RV3
1.
2.
3.
4.
5.
6.






Conector ¼’’ FFL fêmea com depressor Schrader®
Etiqueta de identificação (ver mais abaixo)
Conector ¼’’ MFL macho com válvula Schrader ®
Tampão de bloqueio
LED de funcionamento
Botão On/Off



Exemplo de etiqueta
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5. Emparelhar as sondas
Antes de poder utilizar as sondas Si-RV3, Si-RM3 e as pinças de temperatura com a aplicação Si-Manifold, é
obrigatório emparelhá-las na primeira utilização.
Para isso, seguir o procedimento seguinte explicado com a sonda baixa pressão do Si-RM3.
➢ Iniciar a aplicação a partir do smartphone ou do tablet.
Aparece o seguinte ecrã.

➢ Tocar em “Conexão à sonda” à esquerda do ecrã.
Aparece o seguinte ecrã.

➢ Ligar a sonda baixa pressão do Si-RM3 alguns segundos.
O sinal luminoso da sonda pisca em verde rapidamente.
➢ Tocar em “Procurar as sondas”.
Esta fase demora alguns segundos, a aplicação procura as sondas próximas ligadas e depois apresenta-as no
ecrã:






Emparelhar as sondas

1.
2.
3.
4.

Cinzento: indica que se trata de uma sonda Si-RM3
Amarelo: indica que se trata de uma sonda Si-RV3
Azul: indica que se trata de uma sonda baixa pressão
Vermelho: indica que se trata de uma sonda alta
pressão

12

➢ Tocar na sonda a emparelhar e depois no botão “Emparelhar” na parte inferior direita do ecrã.
O emparelhamento é uma ação obrigatória apenas durante a primeira utilização. Se estiver ativado “Associar
sempre esta sonda à baixa pressão”, a sonda aparece automaticamente.

Imediatamente a seguir, os valores medidos são exibidos no ecrã e o sinal luminoso verde da sonda pisca mais
lentamente que durante o emparelhamento.

O procedimento é o mesmo para a sonda alta pressão do Si-RM3 bem como para a sonda vacuómetro do SiRV3.
Em caso de perda de conexão com a sonda, é exibida a seguinte mensagem: « ... »
A sonda guarda automaticamente os últimos 60 valores na sua memória tampão.
Aproximar-se da sonda com o aparelho móvel ou o tablet. A aplicação inicia uma procura automática da
sonda. Logo que a conexão seja restabelecida, a medição é retomada.
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6. Parametrizar a aplicação
Antes de efetuar uma medição, é possível definir diversos parâmetros na aplicação. Estas definições abrangem:
• os valores alvo
• as sondas
• o operador
• as unidades
A partir deste ecrã também é possível consultar as instruções de utilização, a versão da aplicação e as licenças.
➢ Tocar no botão
Aparece o seguinte ecrã:

“Parâmetros” na parte superior direita da aplicação.

6.1. Definir os valores alvo
Esta parte permite definir os valores a alcançar que serão indicados na aplicação. Está disponível para os modos
Manômetro (no modo calibrador) e Vacuómetro.
No modo Manômetro:
➢ Ativar a exibição dos valores alvo tocando no botão.
➢ Definir o valor alvo para o sobreaquecimento entre 0 e 60 °C.
➢ Definir o valor alvo para o subarrefecimento entre 0 e 60 °C.
➢ Definir o valor alvo para a baixa pressão entre -1 e 60 bar.
➢ Definir o valor alvo para a alta pressão entre 0 e 60 bar.
Em modo Vacuómetro:
➢ Definir o valor alvo para a pressão vacuométrica entre 5 e 25 000 mícrones e a
seguir definir a temporização, ou seja, o tempo durante o qual a pressão permanece nesse valor alvo para ver
aparecer a mensagem “Alvo atingido” por cima do valor medido.

6.2. Parametrizar as sondas
Na parte ”Sondas”:
➢ Selecione o modo de operação: verão ou inverno.
➢ Selecionar um tempo antes da auto-extinção da sonda entre 1 minuto e 4
horas.
➢ Definir a cadência de medição entre 1 segundo e 2 minutos.
➢ Ativar ou desativar a compensação da temperatura da canalização: ativada,
esta função permite ter em consideração a temperatura ambiente e a
temperatura da tubagem para obter a temperatura do fluido refrigerante.
➢ Eliminar sondas registadas: elimina todas as sondas que tenham sido
emparelhadas com a aplicação
➢ Inserir o valor da pressão atmosférica entre 600 e 1200 hPa.
➢ Ativar a ajuda visual para zeramento: ativada, esta função permite perguntar automaticamente se deve ser
efetuado um auto-zeramento antes de qualquer medição.
Parametrizar a aplicação
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6.3. Configuração de sondas de temperatura
Quando você conecta uma sonda Manifold, a tela a seguir será exibida:
➢ Selecione o tipo de sonda: tipo de grampo ou com Velcro ®
➢ Para que esta tela não apareça mais, selecione "Não pergunte novamente".
➢ Pressione "Validar".
Na seção "Sondas de temperatura":
➢ Ativar a compensação da sonda de contato para o duto: desta forma, o ambiente e a
temperatura do duto serão levados em conta para obter a temperatura do
líquido refrigerante.
➢ Selecione o tipo de sonda usada (braçadeira ou Velcro®)
➢ Marque a caixa "Não perguntar novamente" para memorizar a sonda
selecionada.
➢ Desmarque a caixa para reativar a aparência desta tela de seleção.

6.4. Parametrizar o operador
Na parte “Operador”:
➢ Inserir um nome no campo “Nome do operador”.
➢ Inserir um número de acreditação no campo “N.° de acreditação”.
➢ Inserir o nome da sociedade.

6.5. Definir as unidades
Na parte “Unidades”:
➢ Selecionar a unidade em temperatura: °C, °F ou K
➢ Selecionar a unidade em pressão para os modos Manômetro e Estanquidade:
bar, psi, Mpa, kPa ou Feet of head
➢ Selecionar a unidade em pressão para o vacuómetro: mícrones, mmHg, Torr,
mbar, hPa, inH2O, inHg, ou Pa

6.6. Sobre a aplicação
Esta parte permite obter informações relativas à aplicação:
➢ Consultar as instruções de utilização.
➢ Conhecer o número de versão da aplicação.
➢ Ler as licenças de utilização.
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7. Efetuar uma medição
Antes de qualquer medição com o Manômetro, efetuar um auto-zeramento da sonda ao ar
livre.
Apenas um técnico formado e qualificado pode realizar as operações que se seguem.
O Manômetro ou o Vacuómetro devem ser emparelhados com a aplicação (ver capítulo
anterior).

7.1. Efetuar um auto-zeramento ao ar livre
Antes de qualquer medição com o Manômetro, deve ser efetuado um auto-zeramento ao ar livre.
A partir do ecrã de medição:

➢ Tocar em
para fazer um auto-zeramento da sonda baixa pressão.
É exibida uma mensagem a pedir a confirmação do auto-zeramento.
➢ Tocar em “Sim”.
É exibida uma mensagem complementada por uma ilustração com a indicação de que é necessário desligar a
sonda da rede antes de iniciar o auto-zeramento.

➢ Tocar em “Validar” para realizar o auto-zeramento.
➢ Efetuar o mesmo procedimento para a sonda alta pressão

tocando em

7.2. Efetuar uma medição com o Manômetro
➢ Ativar o modo “Manômetro” tocando no pictograma Manômetro
Para as medições de pressão:
➢ Conectar a sonda baixa pressão à instalação a verificar.
Efetuar uma medição
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➢ Conectar a sonda alta pressão à instalação a verificar.
➢ Ler os valores medidos na aplicação.
Para as medições de temperatura:
➢ Ligar a pinça de temperatura à sonda de pressão.
➢ Posicionar a pinça de temperatura na tubagem.












Modo retrato




1. Parâmetros medidos ou calculados pela sonda baixa pressão
2. Medição baixa pressão do circuito
3. Temperatura de evaporação: valor calculado que depende do gás
refrigerante selecionado
4. Sobreaquecimento: valor calculado correspondente a T° T1 contacto – T°
de evaporação
5. Parâmetros medidos ou calculados pela sonde alta pressão
6. Medição alta pressão do circuito
7. Temperatura de condensação: valor calculado que depende do gás
refrigerante selecionado
8. Sub-arrefecimento: valor calculado correspondente a T° de condensação
– T° T2 contacto




1.
2.
3.
4.

T° T1 contacto: temperatura de contacto sonda 1
T° ambiente: temperatura ambiente sonda 1
T° T2 contacto: temperatura de contacto sonda 2
T° ambiente: temperatura ambiente sonda 2

Modo paisagem

7.3. Efetuar uma medição com o Vacuómetro
➢ Ativar o modo “Vacuómetro” tocando no pictograma vacuómetro
➢ Conectar a sonda vacuómetro ou a sonda baixa pressão à instalação a verificar.
➢ Ler os valores medidos na aplicação.
Exemplo com uma sonda vacuómetro:
1.
2.
3.
4.



Medição do vácuo
Indicação do valor alvo definido
T° ambiente: temperatura ambiente
T° evap. água: temperatura de evaporação da água






Modo retrato

Modo paisagem

Se a sonda vacuómetro estiver conectada mas os valores medidos estiverem fora do intervalo, aparece a indicação
“Atmo “:
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Modo paisagem
Modo retrato
Quando o valor alvo é atingido, aparece a indicação “Alvo atingido”:

Modo paisagem
Modo retrato

7.4. Efetuar uma medição de estanquidade
Com uma sonda Manômetro, é possível efetuar uma medição de estanquidade da instalação a controlar.
➢ Ativar o modo “Estanquidade” tocando no pictograma Estanquidade
➢ Conectar a sonde Si-RM3 alta pressão à instalação a controlar.
➢ Ler os valores medidos na aplicação.
1.
2.
3.
4.
5.

Valor medido pela sonda alta pressão
T° ambiente: temperatura ambiente
P1: valor de pressão medido ao iniciar o registo
P2: valor de pressão medido ao parar o registo
Delta P: valor calculado correspondente a P1 – P2








Modo retrato

Efetuar uma medição

Modo paisagem
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8. Selecionar um refrigerante
A aplicação Si-Manifold contém os 126 refrigerantes seguintes:
R12

R227ea

R410A

R444A

R601a

R-407D

R-441A

R13

R236ea

R413A

R445A

R718

R-407E

R-444B

R13b1

R236fa

R414B

R448A

R723

R-410B

R-446A

R14

R245fa

R416A

R449A

R744

R-411A

R-447A

R22

R290

R417A

R450A

R744A

R-411B

R-501

R23

R401A

R417C

R452A

RE170

R-412A

R-504

R32

R401B

R420A

R453A

R-11

R-414A

R-507A

R41

R402A

R421A

R455-A

R-21

R-417B

R-508

R114

R402B

R422A

R50

R-113

R-418A

R-508A

R123

R403B

R422B

R500

R-115

R-419A

R-509

R1150

R404A

R422C

R502

R-116

R-419B

R-509A

R1234yf

R406A

R422D

R503

R-124

R-421B

R1233zd

R1234ze

R407A

R424A

R507

R-141b

R-422E

R125

R407B

R427A

R508B

R-143a

R-423A

R1270

R407C

R434A

R511A

R-218

R-425A

R134a

R407F

R437A

R513A

R-245ca

R-426A

R142b

R408A

R438A

R600

R-401C

R-428A

R152a

R409A

R442A

R600a

R-403A

R-439A

R170

R409B

R443A

R601

R-405A

R-440A

A partir do ecrã de medição ”Manômetro“:

➢ Tocar em

para exibir a lista dos refrigerantes.

O ecrã seguinte aparece. Os refrigerantes favoritos aparecem em primeiro, sendo depois ordenados por ordem
19
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alfabética.

➢ Assinalar o refrigerante desejado.
➢ Tocar no botão “Validar”.
Significado dos diversos elementos relativos aos refrigerantes:


1.
2.
3.
4.







Quadrícula a assinalar para selecionar o refrigerante
Nome de refrigerante
Indique que o refrigerante é inflamável
Se a estrela estiver vazia: premir para colocar o refrigerante nos favoritos.
Se a estrela estiver cheia: premir para retirar o refrigerante dos favoritos.
É possível adicionar até 10 refrigerantes à lista dos favoritos.

Selecionar um refrigerante
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9. Gerar os registos dos valores
É possível iniciar um registo dos valores medidos, fazer uma pausa, parar e guardar.

9.1. Ativar o registo, fazer uma pausa, parar e arquivar
Todas estas ações são realizadas através dos seguintes botões que se encontram na parte superior do ecrã de
medição:
•
•
•

Ativar o registo dos valores
Fazer uma pausa no registo
Parar o registo

Assim que o registo for ativado, é exibido um cronómetro na parte superior direita do ecrã.
Ao tocar no botão “Stop” para parar
selecionar Sim ou Não.

o registo, a aplicação pede a confirmação da paragem da medição:

Se Sim, a aplicação pergunta se a campanha deve ser registada:
• Se Não: a aplicação regressa ao ecrã de medição.
• Se Sim: a campanha é registada no aparelho móvel.
Se Não, o apareho regressa à campanha de medição.

9.2. Aceder aos arquivos
➢ Tocar no botão “Arquivos” na parte inferior direita do ecrã.
É exibido o seguinte ecrã com as pastas classificadas por data
que contêm as campanhas.

➢ Selecionar o processo com a data desejada.
É exibido o seguinte ecrã com as campanhas registadas.
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➢ Tocar na campanha desejada.
A aplicação exibe as campanhas.
É então possível:
• retomar as medições (ver capítulo 9.3)
• exportar a campanha (ver capítulo 9.4)

9.3. Retomar as medições a partir de uma campanha registada
A partir do ecrã das campanhas registadas:
➢ Selecionar a campanha desejada a partir da qual as medições se devem retomar.
➢ Tocar no botão
A aplicação exibe as sondas utilizadas durante as medições anteriores.
➢ Ligar as sondas.
A aplicação e as sondas conectam-se entre elas. É exibido o seguinte ecrã.

➢ Tocar no botão “Continuar”.
A aplicação regressa ao ecrã de medição e o cronómetro retoma onde tinha parado.
Assim que as sondas e a aplicação estejam conectadas entre elas, será pedido auto-zeramento se tiver sido
ativada a parametrização “Ajuda ao auto-zeramento”.

9.4. Exportar os registos
Quando uma campanha tiver sido registada no aparelho móvel ou se a campanha em curso tiver sido parada, é
possível proceder à sua exportação em PDF, XML, CSV ou exportá-la para a área de transferência.
Para exportar uma campanha sem a ter registado anteriormente:
➢ Parar a campanha tocando no botão “Stop”.

Gerar os registos dos valores
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➢ Tocar no botão “Exportar”

➢
➢
➢
➢

na parte superior direita do ecrã.

Aparece o seguinte ecrã.
Preencher os diversos campos.
Selecionar o tipo de arquivo: PDF, CSV, XML ou Área de transferência.
Escolher se devem ser incluídos ou não os gráficos, as tabelas de valores, uma captura de ecrã, fotos.
Tocar em “Exportar”.
Os ficheiros são exportados para uma pasta criada automaticamente intitulada “Si-Manifold” situada na
raiz do aparelho móvel.

Para exportar uma campanha registada no aparelho:
➢ Selecionar a campanha desejada (ver capítulo 9.2 para a gestão das campanhas arquivadas) e depois seguir o
procedimento anterior.
Para exibir uma campanha registada no aparelho:
➢ Tocar no botão “Arquivo” na parte inferior direita do ecrã.

É exibido o ecrã com a lista das campanhas registadas.
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10. Exibir as diferentes visualizações dos valores medidos
É possível exibir os valores medidos segundo três visualizações diferentes:
Visualização “Calibrador”
Visualização “Gráfico”
Visualização “Tabela de valores”

10.1. Exibir a visualização “Gráfica”
➢ Tocar no botão
É exibido o seguinte ecrã.

Modo paisagem
Modo retrato

10.2. Exibir a visualização “Tabela de valores”
➢ Tocar no botão
É exibido o seguinte ecrã.

Modo paisagem
Modo retrato

Exibir as diferentes visualizações dos valores medidos
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10.3. Exibir a visualização “Calibrador”
➢ Tocar no botão
É exibido o seguinte ecrã.

Modo Paisagem
Modo retrato

10.4. Selecionar os valores a exibir
É possível selecionar os valores que serão exibidos.
A seleção dos valores a exibir apenas se refere à parte Manômetro da aplicação.
Estes valores são:
• Alvo sobreaquecimento (para a sonda baixa pressão)
• Alvo sub-arrefecimento (para a sonda alta pressão)
• Alvo pressão
• Pressão (tempo real, mínimo, máximo, médio)
• Temperatura contacto (tempo real, mínimo, máximo, médio)
• Temperatura ambiente (tempo real, mínimo, máximo, médio)
• Delta T1T2
• Sobreaquecimento (mínimo, máximo, médio) apenas para a sonda baixa pressão
• Sub-arrefecimento (mínimo, máximo, médio) apenas para a sonda baixa pressão
• Temperatura de evaporação (tempo real, mínimo, máximo, médio)
• Temperatura de condensação (tempo real, mínimo, máximo, médio)
Para exibir os valores desejados:
➢ Tocar duas vezes na zona desejada para alterar a medição a exibir neste local.
Aparece a lista dos valores a exibir.
➢ Assinalar a quadrícula do valor a exibir.
➢ Para ao alvos: inserir o valor alvo.
➢ Tocar em “Validar”.
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11. Obter informações sobre a sonda
A partir do ecrã de medição em modo Manômetro, Vacuómetro ou Estanquidade:
➢ Tocar no botão .

Abre-se o seguinte ecrã.

Este ecrã apresenta as seguintes informações:
• Nome da sonda
• Tipo de sonda
• Número de série da sonda
• Número de versão do firmware da sonda
• Pesquisar as atualizações da sonda

11.1. Modificar o nome da sonda
➢ Tocar no campo do nome da sonda.
➢ Inserir o nome desejado.
➢ Tocar no botão “Validar”.

11.2. Atualizar a sonda
Para atualizar a sonda, o tablet ou o smartphone devem estar ligados a uma rede Wi-Fi.
➢ Tocar em
.
A aplicação procura automaticamente as atualizações disponíveis.
Se estiver disponível uma atualização:
➢ Tocar no botão “Atualização do firmware...”.
A aplicação exibe a seguinte mensagem: “A operação durará alguns minutos e impedirá qualquer
medição”.
➢ Tocar no botão “Continuar”.
É exibido o seguinte ecrã.
Durante esta fase de preparação da atualização, o cintilar da sonda interrompe-se.

Obter informações sobre a sonda
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Passados alguns segundos, o ecrã seguinte é exibido e indica o progresso da atualização:

Durante a atualização, é fundamental não cortar a conexão sem fio entre a sonde e o
smartphone ou o tablet.
No final da atualização, a aplicação regressa ao ecrã de informação da sonda e a sonda retoma a sua cintilação.
Se não estive disponível qualquer atualização: o botão “Atualização do firmware...” será substituído pelo botão
“Nenhuma atualização disponível”, sendo este botão esbatido.

11.3. Desconectar a sonda
A partir do ecrã de informações da sonda:
➢ Tocar no botão “Desconectar”.
A aplicação desconecta-se da sonda.
Esta ação implicará a interrupção da campanha de registo em curso.
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12. Manutenção
12.1. Trocar as pilhas
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

VERIFIQUE se o dispositivo está desligado
Levantar a tampa das pilhas.
Levantar o bloco de alimentação que contém as pilhas.
Substituir as pilhas usadas por três pilhas novas do tipo AAA-LR03 1.5 V respeitando a polaridade.
Recolocar o bloco de alimentação respeitando a polaridade.
Recolocar a tampa das pilhas.
Reprocessar as pilhas de acordo com as normas em vigor.
O dispositivo deve ser desligado antes da substituição da bateria
Para evitar vazamento da bateria e danos aos acopladores, é recomendável substituir as
baterias assim que elas estiverem gastas e não deixá-las dentro do dispositivo.

12.2. Limpar o aparelho
➢ Utilizar um pano macio ligeiramente humedecido. Não utilizar álcool nem solventes.
Você pode limpar usando álcool isopropílico
NÃO UTILIZE ÁLCOOL NÃO-ISOPROPÍLICOS OU SOLVENTES.
➢ Verificar regularmente se as ligações estão limpas.
➢ O bloco e as mangueiras devem estar livres de óleos residuais. Use um pano para o interior e ar comprimido
para o exterior.

12.3. Precisão de medição
Para garantir a precisão, recomenda-se devolver anualmente o dispositivo ao serviço de pós-venda Sauermann.

Manutenção
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13. Notas
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Notas

warranty.sauermanngroup.com

Sauermann France
Parc d’activité de l’Orée de Chevry
Route de Férolles
77173 Chevry Cossigny
T. +33 (0)1 60 62 06 06
F. +33 (0)1 60 62 09 09
info@sauermanngroup.com

Sauermann GmbH
Kernerstr. 18
D-74223 Flein
T. +49 (0)7131/399990
F. +49 (0)7131/399992
info.germany@sauermanngroup.com

Sauermann Italia S.r.l.
Via Golini 61/10
40024 Castel S.Pietro Terme (BO)
T.(+39)-051-6951033
F.(+39)-051-942254
info.italy@sauermanngroup.com

Sauermann NA
415 Oser Avenue, Ste. P
Hauppauge, New York 11788
T. (+1) 631-234-7600
F. (+1) 631-234-7605
info.usa@sauermanngroup.com

Sauermann UK
Units 7-9, Trident Business Park
Amy Johnson Way
Blackpool - FY4 2RP
T. +44 (0) 870 950 6378
F. +44 (0) 870 950 6379
info.uk@sauermanngroup.com

Sauermann ibérica Pumps &
Instruments, S.L.U.
Copenhaguen, 240 Bajos
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T.(+34)9 37 46 37 55
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Register now to get your additional 1 year manufacturer warranty!
Enregistrez-vous maintenant pour bénéficier d'une année supplémentaire
de garantie fabricant!
Registrieren sie sich jetzt für ein zusätzliches Jahr Herstellergarantie!
¡Regístrese ya para obtener 1 año adicional de garantía!
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Registe-se já para obter um ano de garantia adicional do fabricante!

